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geloven in leusden

Pinksterviering op ‘t Plein

Oecumenische
openluchtviering
Dorpskerk De
Glind

Oecumenische
viering voor
iedereen

ACHTERVELD Voor de geloofsgemeenschappen van de St. Jozefkerk in Achterveld en de Dorpskerk De Glind is een gezamenlijke
viering in de zomertijd al vele jaren een traditie.

LEUSDEN Komende zondag is het
Pinksteren, een christelijke feestdag. De christenen in Leusden vieren deze dag al jarenlang samen, in
een openluchtdienst op ‘t Plein. Het
wordt een feestelijke viering, met
veel muziek en voor de kinderen
een eigen programma. Dit jaar is het
thema ‘Helmelse Vreugde’. Gerard
van Amerongen, voorganger van de
Evangelische Gemeente Leuden, zal
tijdens de dienst inhoudelijk op het
thema ingaan. Een kort interview.

Op zondag 25 juni hopen de beide kerken opnieuw de jaarlijkse
openluchtviering op het plein bij
de Dorpskerk in De Glind te houden. In de laatste jaren is in deze
dienst ook een bijzonder thema
verwerkt, namelijk het aandacht
geven aan de kinderen die in het
afgelopen jaar groep 8 van de basisschool hebben doorlopen.
Na de zomer wordt het voor hen
een tijd van ‘overstappen’, het
verleden loslaten en opnieuw
beginnen. Een grote gebeurtenis in het leven van deze jongeren, waarover het in deze viering
gaat onder het thema ‘Lekker belangrijk’ waarbij de gedachte c.q.
vraag is waar je je eigenlijk druk
over maakt.

Waarom ‘Hemelse Vreugde’?
,,Met Pinksteren vieren we de komst
van de Heilige Geest, die mensen
aanraakt en enthousiast maakt om
anderen te laten delen in liefde en
warmte. De Bijbel spreekt over een
blijvende vreugde die in ons leven
kan worden opgewekt als we ons
hart openen voor het levend makende werk van de Heilige Geest.
Hemelse vreugde!”
Dat klinkt wel erg hemels. Heeft geloof ook met ons hier en nu te maken?
,,Zeker. Jezus zegt zelf: ‘Als je niet
gelooft wat ik zég, geloof Mij wat
je Mij ziet doen’ (Johannes 14:11).
Dat geldt ook vandaag de dag. Nog
steeds worden mensen genezen in
de Naam van Jezus. Nog steeds gebeuren er wonderen in het leven
van mensen zoals jij en ik. Niet
ergens ver weg, maar ook hier, in
Leusden en Amersfoort.’’

kerken in leusden
heten u welkom

Worden dan al je problemen opgelost?
,,God verhoort niet alle gebeden,
maar Hij hoort ze wel. Dat verandert alles.
Als christen kun je wel bang zijn,
maar je weet wie je je angsten en je
problemen kunt geven. Als je Jezus
uitnodigt in je leven, is Hij bij je en
laat Hij je nooit in de steek. Ik heb
gemerkt in mijn leven: je kunt Hem
echt vertrouwen.”

Je praat over Jezus alsof je een relatie
hebt...
,,Dat klopt, heb ik ook. Met God kun
je een relatie hebben. Niet afstandelijk, maar heel dichtbij. Hij is geïnteresseerd tot in het kleinste detail
van je leven. Het is niet moeilijk om
Hem te leren kennen. Je hoeft niet
bang te zijn dat je ineens een donderende stem naast je hoort...Jezus
kent jou beter dan wie ook en is er

‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofsgemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle
Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee

niet op uit om jou de stuipen op het
lijf te jagen. Integendeel. Hij wil je
rust geven, bemoedigen en helpen
om Hem beter te leren kennen. En
dat maakt hemels gelukkig.”
Zondag 4 juni, 10.30 uur op ‘t Plein.
Vanaf 10.00 uur is er koffie, thee en
limonade. Voor de kinderen van 4
tot 12 is er een eigen programma,
voor de kleinste is er opvang.

Aan deze dienst wordt meegewerkt door leden van de Achterveldse muziekvereniging D.W.S.
en het kinderkoor De Vlindertjes.
Gemeenteleden en belangstellenden zijn van harte welkom.
Graag eigen stoelen meebrengen,
indien mogelijk. De aanvang is
10.00 uur.
Indien de weeromstandigheden
zodanig zijn dat buiten vieren
niet mogelijk is vindt de bijeenkomst in de Dorpskerk plaats.

het kerkbezoek laagdrempeliger te maken. Reageren kan via
het e-mailadres: kerkeninleusden@gmail.com
E-mailadressen en het het wekelijkse rooster van kerkaanbod
vindt u op: www.rvk-leusden.nl.
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1 juni 9.00 u. Eucharistie, vg. K.
Donders, aansluitend Rozenkransgebed om 9.45
4 juni 9. 00 u. Pinksteren. Eucharistieviering, vg. H. Tolboom
4 juni 10.30 u. Oecumenische Openluchtviering op ‘t Plein, vg. A. Bottenberg, ds, R.Doesburg, ds. R. ter
Beek en G. van Amerongen
5 juni 9.15 u. 2e Pinksterdag. Eucharistie, vg. K. Donders
8 juni 9.00 u. Eucharistieviering,
vg. K. Donders, aansluitend Rozenkransgebed om 9.45 u.
10 juni 19.00 u. Anders Vieren, parochianen gaan voor
11 juni 9.15 u. Heilige Drie-eenheid.
Eucharistie. vg. H. Zemann, m.m.v.
Generations
15 juni 9.00 u. Eucharistie, vg. H. Zemann, aansluitend Rozenkransgebed om 9.45 u.
18 juni 9.15 u. Sacramentsdag. Eucharistieviering, vg. J. de Froe
22 juni 9.00 u. Eucharistieviering,
vg. H. Zemann, aansluitend Rozenkransgebed om 9.45 u.
24 juni 9.00 u. Heilige Johannes de
Doper. Eucharistieviering, vg. H.
Zemann
24 juni 19.00u. Anders Vieren, vg. F.
Kok
25 juni 9.15 u. Eucharistieviering,
vg. H. Zemann, m.m.v. LK Ruach
29 juni 9.00 u. Heilige Petrus en
Paulus. Eucharistieviering, vg. K.
Donders

4juni 10.30 u. Oecumenische Pinksterviering op ‘t Plein, geen dienst
in de Marcuskerk
11juni 10.00 u. ds. M. Berends-van
Hoek
18 juni 10.00 u. ds. A. Sprotte, Heilige Doop, m.m.v. de Cantorij
25 juni 10.00 u. mw. H.S.E. Jansen

4juni 8.45 u. ds. R. ter Beek. 16.30 J.
van Benthum, Utrecht-C. Om 10.30
u. Pinksterviering op ‘t Plein
11 juni 10.00 u. ds. H.J. Room, Soest
16.30 u. ds. G.P. Hommes, Viering
H.A.
18 juni 10.00 u. ds. G.P. Hommes.
16.30 u. ds. W. Griffioen, Amsterdam
25 juni 10.00 u. ds. G.P. Hommes.
16.30 u. ds. L.R.J. Kramer, Spakenburg-Z
2 juli 10.00 u. ds. G.P. Hommes.
16.30 u. ds. M.J.C. Blok, Em. Spakenburg-Z

3juni 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 u.
Tussendienst, 11.00 u. Eredienst,
12.45 u. Gezellig samenzijn
10 juni 9.45 u. Sabbatschool, 10.45
u. Tussendienst, 11.00 u. Eredienst,
12.45 u. Gezellig samenzijn
17 juni 9.45 u. Sabbatschool, 10.45
u. Tussendienst, 11.00 u. Eredienst,
12.45 u. Gezellig samenzijn
24 juni 9.45 u. Sabbatschool, 10.45
u. Tussendienst, 11.00 u. Eredienst,
12.45 u. Gezellig samenzijn

Achterveld

4 juni 10.30 u. G. van Amerongen,
gezamelijke Pinksterdienst op t
Plein
11 juni 10.00 u. G. van Amerongen
18 juni 10.00 u. P. Rooda, Alive And
Well Ministries
25 juni 10.00 u. R. Klomp, Rafaël
Amersfoort
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4 juni 10.30 u. Oecumenische Pinksterviering op ‘t Plein, geen dienst
in de Dorpskerk
11 juni 10.00 u. ds. A. Sprotte
18 juni 10.00 u. mw. M. Jochemsen
25 juni 10.00 u. ds. Sprotte, overstapviering waarin kinderen in groep 8
afscheid nemen van de kindernevendienst

4 juni 9.00 u. ds. G.M. van Meijeren
11 juni 9.00 u. ds. M.W. Westerink,

Langedijk
18 juni 9.00 u. ds. G.M. van Meijeren
25 juni 9.00 u. ds. P. Molenaar, Lunteren

4 juni 9.15 u. Pinksteren, Woord&
Communieviering, vg. B. Piepers,
mmv: St. Caeciliakoor
11 juni 9.15 u. Gebedsviering, vg. J.
Schouten en R. Serpenti, mmv: Vivente
18 juni 9.15 u. Eucharistie, vg. H.
Tolboom, mmv: St. Caeciliakoor
25 juni 10.00 u. Oecumenische viering in De Glind, vg. F. Kok en ds.
H.K. Groen, mmv: De Vlindertjes

4 juni 10.00 u. mevr. ds H.K. Groen,
De Glind, mmv: koor Cantare, Renswoude
11 juni 10.00 u. ds A.P. Spaa, Barneveld
18 juni 10.00 u. mevr. ds H.K. Groen,
De Glind, Maaltijd van de Heer
25 juni 10.00 u. mevr. ds H.K. Groen
en pastor F. Kok, Oecumenische
openluchtviering met aandacht afscheid groep 8 leeringen

